
 

Załącznik nr 2. 

Do Zarządzenia Nr  23/2020 z dnia 21 maja 2020r. 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA 

DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE 

  

Podstawa prawna: 

 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r  poz. 

59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69), 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. 2020 poz.780) 

• Wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 

2020r. 

 

Cel procedury: 

 

• Ustalenie zasad przyprowadzania dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19. 

• Zminimalizowanie ryzyka zakażenia chorobą COVID-19 poprzez maksymalne 

ograniczenie ilości  osób przebywających w szkole. 

 



 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

 

      Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą otwarte w 

godzinach przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły zgodnie z organizacją 

pracy. 

• Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania wyznaczonych oraz zadeklarowanych 

godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

• Dzieci do szkoły są  przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. 

• Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione, podczas przyprowadzania i 

odbierania dziecka oczekują na swoją kolejność w wyznaczonych miejscach przed 

budynkiem szkoły, zachowując bezpieczną odległość od siebie, minimum 2 metry. 

• Zaleca się aby tylko jedna osoba przyprowadzała dziecko do szkoły i jeśli to możliwe, 

odbierała dziecko ze szkoły. 

• Rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona przyprowadzając i odbierając dziecko, 

zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej tj. maseczka i rękawiczki. 

• Obligatoryjnie przy każdym przyprowadzeniu i odbieraniu dziecka ze szkoły 

rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona odkaża ręce płynem do dezynfekcji. 

 

§ 2 

Przyprowadzanie dziecka do szkoły. 

 

• Rodzice/ prawni opiekunowie  przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, 

bez objawów chorobowych. 

• Rodzic przed otwartymi drzwiami  szkoły żegna się z dzieckiem. 

 

• Pracownik dyżurujący wpisuje do rejestru dane osoby  przyprowadzającej  dziecko 

do szkoły.  (załącznik Nr 1) 

 



• Dziecko wchodzi na hol gdzie pracownik dyżurujący może dokonać pomiaru 

temperatury ciała dziecka. 

• Rodzic/prawny opiekun w wyznaczonej odległości przed wejściem do budynku 

szkoły oczekują na wynik pomiaru. W przypadku, gdy temperatura ciała dziecka 

przekracza 37o C zabiera dziecko do domu i kontaktuje się z lekarzem pediatrą. 

•  Po pomiarze temperatury ciała, dziecko w obecności dyżurującego pracownika 

przechodzi do szatni, przebiera się i wchodzi do sali zajęć. 

 

§ 3 

Odbieranie  dziecka ze szkoły. 

 

• Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione w wyznaczonej odległości przed 

wejściem do budynku  oczekują na wyjście dziecka ze szkoły. 

• Pracownik dyżurujący wpisuje do rejestru dane osoby odbierającej dziecko ze 

szkoły. 

• Pracownik dyżurujący odbiera dziecko z sali, w razie konieczności pomaga dziecku  

w ubraniu się, po czym odprowadza do oczekującego rodzica/opiekuna prawnego 

lub osoby upoważnionej. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

• Wszelkie informacje o pobycie dziecka w szkole rodzice/prawni opiekunowie 

otrzymują od nauczycieli poprzez: kontakt telefoniczny, mailowy, dziennik 

elektroniczny. 

• Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców                                    

i opiekunów prawnych dzieci. 

 

 

 

 



załącznik Nr 1 

 

Rejestr kontaktu z Rodzicami 

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie 

 

Rejestru kontaktu z Rodzicami 

Data Imię i nazwisko Numer telefonu Uwagi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


